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Inovacijos mene ir kultūroje. 

Inovatyvūs verslo modeliai 

Lekt. Eigirdas Žemaitis 

inovacijos 

...sukūrimas ir pateikimas rinkai naujų ar šiek tiek patobulintų 

produktų, paslaugų, sistemų...  

Mums nesvarbu, kokią 

užduotį duosite, ar 

sukurti traktorių, ar 

kosminį laivą, ar kėdę, 

ar dantų šepetuką, 

mes visuomet 

naudojame tą patį 

procesą  

David Kelly, IDEO 

Inovacijos versle 

= 
Naujovė (žinios)   

+ 
Komercinis  pritaikymas/ 

Socialinė vertė 

Kūrybiškumas yra veiksmas, kurio metu 

naujos ir įsivaizduojamos idėjos 

įgyvendinamos realybėje  

Linda Naiman Inovacijos - idėjos, kuriančios 

vertę 
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“viskas kas galėjo būti išrasta, 

jau išrasta” 
1843 JAV-patentų komisijonierius 

“lempos niekada 

nenugalės dujų šviesos” 

1898 Werner von Siemens 

“who in the hell wants to 

hear actors talk” 

“Nėra priežasties, kodėl 

kažkas turi turėti 

kompiuterį namuose” 

1977 Ken Olsen (Founder of DEC)

Kodėl galvok kitaip yra svarbiau nei bet 

kada 

3 šiuolaikiniai 

iššūkiai 
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PERTEKLIUS 

funkciniai ir 

prieinamos 

kainos 

produktai 

gražūs 

unikalūs 

prasmingi 

AZIJA 

besišypsanti kreivė 

Gamyba 

Inovacijos Prekės ženklas 

Vertė 

Automatizacija 
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Naujas amžius 

“Galvok kitaip” 

1 Dizainas 

2 istorijos pasakojimas 

paprastumas 

netikėtumas 

konkretumas 

patikimumas 

emocijos 

istorijos 

pagrindiniai principai 

3 simfonija 

sintezė ir galimybė 

panaudoti iš pirmo 

žvilgsnio nesusijusius 

dalykus, kad gauti 

didelį paveikslą + 
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4 empatija 

gebėjimas 

įsivaizduoti save 

kito pozicijoje 

5 žaidimas 

žmonės turintys humoro 

jausmą yra labiau 

produktyvūs ir kūrybingi 

6 prasmė Daugiažiniai  

T  
Gilios specifinės žinios 

Tarpdisciplininė empatija 

 Ką daryti? 

Kaip inovuoti? 
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Jos prasideda nuo žmonių, kuriems 

yra kuriama paslauga. 

Galimybės 

(Kas techniškai 

įmanoma 

atlikti?) 

Tvarumas 

(Ar įmanomas 

idėjos 

gyvybingumas?

) 

Troškimas 

(Ko žmonės 

trokšta?) 

idėjos 

Technologijos 

(galimybės) 

Verslas 

(gyvybingumas

) 

Žmogiškos 

vertybės 

(nauda, 

troškimas) 

Pradžia 

procesas 

apibrėžti 

(define) 
nustatyti kokią problemą 

spręsime 

sutarti kas bus auditorija 

prioritizuoti projektą pagal 

svarbą 

nuspręsti kas padarys 

projektą sėkmingu 

nustatyti raktinius terminus 
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Į kokią pagrindinę 

problemą mes 

fokusuojamės ir 

kodėl ji yra 

svarbi? 

Kas susiduria su 

problema? 

Kokie 

socialiniai/kultūrin

iai faktoriai įtakoja 

problemą? 

Ar galite galvoti 

apie problemą 

kitaip? Galite ją 

performuoti? 

Užduotis 

Į kokią pagrindinę problemą mes 

fokusuojamės ir kodėl ji yra svarbi? 

Kas susiduria su problema? 

Kokie socialiniai/kultūriniai faktoriai 

įtakoja problemą? 

Ar galite galvoti apie problemą 

kitaip? Galite ją performuoti? 

ištirti (research) 

apžvelgti problemos istorija; prisiminti 

visu trukdžius 

susirinkti visus problemos sprendimo 

pavyzdžius 

išskirti projekto rėmėjus, 

investuotojus ir kritikus 

kalbėti su galutiniais vartotojais, tai 

suteiks idėjų 

atsižvelgti į lyderių pasiūlymus 



8 

išmok 
analizuok sukauptą informaciją, kad atrastum ryšius 

ir naujas įžvalgas 

stebėk žmones, kad atspėtum, ką jie veikia, o 

ne ką jie sako jog veikia 

stebėk klausk 

kurk situacijas ir 

stebėk elgesį 
Bandyk 

ilgalaikės prognozės 

antropometrinė analizė 

procesų (flow) analizė 

istorinė analizė 

pažintinė analizė 

charakterių profiliai 

klaidų analizė 

konkurencinių produktų 

analizė 

antriniai tyrimai 

panašumų diagramos 

tarpkultūriniai palyginimai 

veiksmų analizė 

išmok 

stebėk 
asmeninis turtas 

elgesio archeologija 

viena diena gyvenime 

sekantis šešėlis 

elgesio žemėlapiai 

filmavimas su išlaikymu 

turas su gidu 

greita etnografija 

socialinių tinklų žemėlapiai 

nuotraukų apžvalga 

stebėjimas aplinkoje 

žodžių asociacijos 

patirties nubraižymas 

apklausos ir klausimynai 

ekstremalių vartotojų interviu 

foto dienoraštis 

5 kodėl? 

konceptualus peizažas 

koliažas 

kultūriniai bandymai 

ne fokuso grupė 

pasakojimas 

užsienio korespondentai 

pažinimo žemėlapiai 

kortelių rūšiavimas 

 

speak 

elgesio pavyzdžiai 

empatiniai įrankiai 

patirties protipas 

scenarijai (istorijos) 

maketai 

“kūno šturmas” (bodystorming) 
scenarijų testavimas 

nuspėkite kitų metų antraštes 

apsikeitimas rolėmis 

pabandyk pats 

būk savo vartotoju 

greitas ir “purvinas” prototipas 

popierinis prototipas 

informacijos spektaklis 

try 

kurti (ideate) 

identifikuoti vartotojų poreikius ir 

motyvaciją 

sugeneruoti kaip galima daugiau 

poreikių patenkinimui 

surengti idėjų generavimo sesiją 

nekritikuoti ir neaptarti idėjų 

per sesiją turėti tik vieną diskusiją tuo 

pat metu 
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Geriausias būdas gauti idėją, turėti daug  

idėjų 

alternatyvų generavimas 

(pratimai) 

išbandyt 

(prototype) 
apjungti, praplėsti ir išgryninti 

idėjas 

parengti eilę eskizų, projektų, 

“draft’ų” 

gauti atsiliepimus iš įvairių grupių 

bei vartotojų 

pristatyti atrinktas idėjas 

klientams 

apriboti kritiką ir išlaikyti 

neutralumą 

Video prototipas 

pasirinkti 

(choose) 
peržvelgti tikslą 

atitraukti emocijas ir idėjų autorystę 

labiausiai praktiškas sprendimas, ne 

visada geriausias 

atrinkti galingas (powerful) idėjas 
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įgyvendinti 

(implement) 

aprašyti užduotis 

suplanuoti užduotis 

apibrėžti resursus 

paskirstyti užduotis 

įvykdyti 

mokykis (learn) 

nuomonė iš vartotojo 

nustatyti ar sprendimas atitiko 

tikslus 

aptarti kas gali būti pakeista 

įvertinti sėkmę, rinkti duomenis 

dokumentuoti 

Tendencijomis grįstos 
inovacijos Kas yra tendencija? 

Henry  Mason 

Naujas elgesys. Naujas požiūris ar 

nuomonė. Naujas lūkestis. Visa tai 

formuoja pagrindą vartotojų 

tendencijoms. 

Baziniai poreikiai, kaip statusas, kūrybiškumas, 

savęs tobulinimas nesikeičia.- Keičiasi 

tendencijos. Baziniai poreikiai išlieka tokie patys 
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Kaip? 

Ko nori 

žmonės? 

Kas dabar 

siūloma? 

Žiūrėti čia 

David Mattin, Delia Dumitrescu, Henry Mason, and Maxwell Luthy,  

Trend-Driven Innovation: Beat Accelerating Customer Expectations 

Pagrindinių žmogiškų poreikių 
identifikavimas yra pagrindinis 
elementas pastebint/ ar suprantant 
tendencijas 

Nėra tendencijų be 
pokyčių 

Shifts  

(Pasikeitim

ai) Triggers 

Innovations aren’t trends, but without 

examples of customer facing 

innovations a trend can’t be said to 

exist fully 

Technika 

(1) Ieškoti inovacijų klasterių, 
kurie rodo, kad įvairios 
įmonės deda pastangas į 
ateitį, sukurdamos naujus 
vartotojų lūkesčių lygius 



12 

Technika 

(2) Neapsibrėžti tik 

produkto inovacija 
#travelbrilliantly 

Vision 

Model 

Service 

Marketing 

Kelionė, malonūs prisiminimai 

Crowdsource 

Papildomos paslaugos 

Sklaida 

#travelbrilliantly 

Vision 

Kelionė, malonūs prisiminimai 

#travelbrilliantly 

Model Crowdsourse 

Technika 

(3) Kuo didesnis inovacijų laukas, tuo 

patikimesnės įžvalgos apie inovcijas 

Schema 

New 

innovation 

Don’t fit naturally into trends 

Ar kitos pramonės šakos panašios? 

Kaip reaguoja vartotojai? 

Ar yra panašus signalai, per skirtingas inovacijas?

Kiekybiniai duomenys? 
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Lūkesčių ekonomika 

Tai ekonomika, kuri remiasi nuolat 

spartėjančiais vartotojų lūkesčiais, kurie 

taikomi kiekvienam pirkimo sprendimui, 

potyriams ar dėmesio momentui 

Lūkesčių ekonomiką sudaro  3 vartotojų 

lūkesčių elementai: 

Gerėjanti kokybė 

Pozityvus poveikis 

Asmeninė išraiška 

Gerėjanti kokybė 

Šiandieninis 

geriausias 

nėra 

pakankamas 

Jėgos, kurios veikia 

vartotojų lūkesčius kokybei 

Skaidrumo 
klestėjimas 
ir geriausių 
išlikimas 

Kūrybinis 
griovimas ir 
nauda, kurią 
jis atneša 
žmonėms  

Lengvas 
ekspermentavimas ir 
tndencija geresniam 
prieinamumui ir 
pasitikėjimui 
naujovėmis 

Pozityvūs poveikis 

Augantis poreikis produktams ir 

potyriams, kuriais vartotojai mėgaujasi 

be gėdos dėl poveikio sau, visuomenei 

ar planetai.  

Guilt free consumption 
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Švarūs prekės ženklai 

Vartotojus traukia nepatikrinti prekės ženklai ir 

organizacijos, taip pat kaip anksčiau patyrę prekės 

ženklai. 

Jie tikisi, kai nauji - startuoliai, neturintys palikimo, 

net nežinomi bus tie, kuriais labiau galima pasitikėti, 

labiau etiški ir tiesiog geresni nei seni 

Švarūs prekės ženklai 

150.000 per 24 val, 1.5 mln, per 5 dienas 

Švarūs prekės ženklai 

Nauji prekės ženklai siūlo daugiau 

kokybės ir labiau etišką ir tvarią 

patirtį ir didina vartotojų lūkesčius 

Asmeninė išraiška 

AŠ - tik geresnis 

Šandien vartotojai ne tik nori daugiau 

(ar geresnės kokybės). Jie ne tik nori 

pabėgti nuo gėdos ( ar daryti gerą). 

Jie tikisi būti daugiau. 
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Saviaktualizacijos perteklius. online mokymų sprogimas. 

Aukštos kokybės, kūrybiškas, vartotojų generuojamas 

turinys. 

Siekis savirealizacijai yra ne tik apie tai 

kas aš esu;  bet ir  kas aš esu ir esu 

matomas kas esu.  

Verslo 

modeliai 

“Turinys, struktūra ir valdymas 

transakcijų, kurios yra skirtos tam, 

kad būtų sukurta vertė, išnaudojant 

verslo galimybes” 

Zott (2001) 

“Verslo modelis yra 

koncepualus įrankis, kuris 

apima tam tikrų elementų rinkinį 

bei jų santykius bei paaiškina 

kiekvienos įmonės verslo 

logiką.” Osterwalder 2005 

Verslo modelio elementai (pagal 

Johson, 2009) 

Vertės 

pasiūlymas 

(angl. value 

proposition) 

Pelno 

formulė 

Pagrindiniai 

resursai 

Pagrindiniai 

procesai 

Sukurti ir suteikti vertę vartotojui 
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Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas 

verslo modelių ir verslo modelio inovacijų 

svarbai ir akualumui, kurie didina organizacijos 

rezultatyvumą. 

Nors pastaruoju metu verslo modelio 

inovacijos yra suvokiamos, kaip 

fundamentinės kūrybinių ir kultūrinių 

organizacijų sėkmei, metodai ir įrankiai 

verslo modelių taikymui praktikoje yra 

nepakankami. 

Verslo modelių valdymas ir inovacijos yra 

siejamos su refleksija ir pergalvojimu, kaip 

organizacija sukuria vertę ir organizuoja 

reikalingus resursus vertės kūrimui. 

Ieškoma, kaip suprasti ir transformuoti 

organizacijos DNA, norint pasiekti tvarumą 

Meno organizacijų , verslo 

modelio inovacijos siejamos ne 

su produkto ar proceso 

inovacijomis, verslo efektyvumo 

gerinimu, o siekia suprasti, kaip 

pagerinti ir atnaujinti būdus, 

kuriais veikiama ir kuriama vertė 

Verslo modelio schema 

Negalima tiesiogiai perkeltį į meno sektorių 

Nuo ko pradėti? 

Kultūros sferoje pabrėžiama svarba 

įgyvendinamų tikslų nustatyme, 

norint užtikrinti augimą (Resch,2011) 
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Nuo ko pradėti? 

Misija 

Identitetas 

Finansiniai 

tikslai 

Ekonomini

ai tikslai 

Psichologi

niai 

tikslai 

Verslo  

tikslai 

Pajamos, 

pelnas 

Prekės ženklo žinomumas,  

varotojų pasitenkinimas 

Verslo modelio schema 

Negalima tiesiogiai perkeltį į meno sektorių 

Vertės pasiūlymas, kaip sprendimas 

Kokius vartotojų porekius mes 

tenkiname? 

Kas yra produktas/ paslauga? 

Kultūros organizacijos turi sukurti integruotą vertės grandinę, kurios 

pagalba siūlo sprendimus savo auditorijai 

Vertės pateikimas, kaip sprendimas 

Kokius vartotojų porekius mes 

tenkiname? 

Kas yra produktas/ paslauga? 

Kultūros organizacijos turi sukurti integruotą vertės grandinę, kurios 

pagalba siūlo sprendimus savo auditorijai 

Esminė 

nauda 
Esminė nauda - paslauga ar nauda, kurią 

vartotojas iš tiesų perka.  

Viešbučio lankytojas perka “miegą ir poilsį” 

Muziejų esminė nauda parodos 

Produkto lygiai Produkto lygiai 

Esmi

nė 

naud

a Bazinis produktas 
viešbučio kambaryje yra 

lova, vonia, rankšluosčiai, 

stalas, pakaba 
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Esmi

nė 

naud

a 

Laukiamas produktas - savybių ir 

sąlygų rinkinys, kurių pirkėjas paprastai 

tikisi, kai perka produktą. 

 

Viešbučio svečias tikisi švarios lovos, 

naujų rankšluosčių, tam tikro lygio tylos 

Bazinis produktas 

Laukiamas produktas 

Produkto lygiai 

Esmi

nė 

naud

a 

Papildytas produktas 

pralenkia vartotojų 

lūkesčius. 

Diferenciacija atsiranda 

papildymo pagrindu. 

Išsivysčiusiose šalyse - 

prekės ženklas ir 

konkurencija šiame lygyje, 

besivystančiose - 

konkurencija -laukiamo 

produkto lygyje 

Bazinis produktas 

Laukiamas produktas 

Papildytas produktas 

Produkto lygiai 

...bet 
1. kiekvienas papildymas 

prideda išlaidų 

2. papildymo privalumai 

greitai tampa laukiami ir 

būtini 

3. kadangi kompanijos kelia 

kaina savo papildytiems 

produktams, kai kurie 

kokurentai gali pasiūlyti 

“nurengtą” versiją už žymiai 

žemesnę kainą 

Papildytas 

produktas 

Levitt: 

“Naujoji konkurencija yra ne tarp to, ką 

kompanijos gamina savo gamyklose, bet 

tarp to, ką jos prideda prie gamyklos 

produktų - įpakavimo, paslaugų, 

reklamos, patarimų vartotojams, 

finansavimo, pristatymo, sandėliavimo ir 

kitų dalykų, kuriuos vertina vartotojas, 

srityje.’ 

Esmi

nė 

naud

a 

Potencialus produktas 

apjungia visus galimus 

papildymus ir 

transformacijas, kurios 

gali būti atliktos 

produktui ateityje 
Bazinis produktas 

Laukiamas produktas 

Papildytas produktas 

Potencialus produktas 

Produkto lygiai Produkto vertės kūrimas meno 

institucijose 

3 vertės kategorijos 
(pagal Klein, 2005; Resch, 2011) 



19 

Esminė (angl. core) 

meno institucijos vertė 

meno, kaip inspiracijos 

ar atgaivos (angl. 

refreshment) 

pristatymas 

1 Socialinė meno 

institucijos vertė 

pasireiškia tuo, jog 

dažnai muziejai ir 

galerijos  yra vieta, 

kurioje susitinka įvairūs 

žmonės ir bendrauja 

2 

Simbolinė vertė, 

galerijos lankymas gali 

signalizuoti 

susidomėjimą menu 

arba audotorijos požiūrį 

į išorinį pasaulį 

3 
Tai yra daugiau nei parduoti meno 

kūrinį vartotojams. Reikia suprasti, 

kad vertės pasiūlymas turi 

daugiau sluoksnių.  Šie sluoksniai 

gali apimti inovacijas, įvairovę, 

diferenciaciją 

Kultūrinės organizacijos vertės 

pasiūlymas pirmiausiai turi būti 

nukreiptas į vartotojų potyrius 

(customer experience) 

Verslo modelio schema 

Negalima tiesiogiai perkeltį į meno sektorių 
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Vartotojai kaip “mylėtojai” 

Kieno mes sprendžiame problemą ar tenkiname poreikius? Kas yra 

vartotojas? Ar vertės pasiūlymas atitinka jų poreikius? 

Meno vartotojai nėra “normalūs” pirkėjai, o specifinio 

produkto, paslaugų, potyrių mylėtojai. 

Verslo modelio schema 

Negalima tiesiogiai perkeltį į meno sektorių 

Kanalai, kaip  “priėjimas” 

Per kokius kanalus, mes galime 

pasiekti vartotojus 

Inovacijų tyrimai akcentuoja integruotų kanalų buvimą, kurie itin 

svarbūs kuriant vartotojo kelionę, o ne atskirų vietų akcentavimą. 

Vartotojų pritraukimui gali būti naudojami ir 

tradiciniai būdai, tokie, kaip kvietimai, el. paštas, 

asmeniniai kontaktai. Taip pat gali būti 

naudojamos ir naujų technologijų teikiamos 

galimybės, kaip web 2.0, aplikacijos, mobilus 

marketingas. Tačiau reikia ne tik pritraukti 

naujus klientus, bet ir išlaikyti lojalius. 

Kadangi vertė nėra aiškiai išreiškiama, svarbu 

perduoti vertę visuomeneu, pvz. skelbiant 

lankytojų skaičių, gerus atsiliepimus ir didelę 

paklausą menininkui. 

Verslo modelio schema 

Negalima tiesiogiai perkeltį į meno sektorių 
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Ryšiai su vartotojais kaip “edukacija” 

Kaip mes gausime, išlaikysime ir 

auginsime vartotoją? 

Ryšiai su vartotojais kaip “edukacija” 

Kuriant santykius su vartotojais svarbu 

išlaikyti į vartotoją nukreiptą požiūrį/ 

Verslo modelio schema 

Negalima tiesiogiai perkeltį į meno sektorių 

Pagrindinės veiklos “kaip orientacija į vartotojų potyrius” 

Kokių veiklų reikia mūsų vertės pasiūlymui? 

Vartotojai patiria paslaugas ir produktus per penkis pojūčius, 

koncepcija apima veiklas kurios sukuria emocinius ryšius per 

įsitraukimą, įtikinimą ir nuoseklų kontekstą. 

Potyriai 

PRAMOGOS 

Pasyvi absorbcija 
Ką gali gauti mūsų svečias, 

kad sustotų ir pasiliktų? 

Kaip padaryti potyrius 

malonius ir smagius? 

EDUKACINIS 

Aktyvi absorbcija 

Ką norite kad vartotojas 

išmoktų iš potyrių? Kokia 

informacija ir veiklos 

padės jiems panaudoti 

žinias ir įgūdžius? 
ESTETIKA 

Pasyvus pasinėrimas 

Kas padaro taip, kad 

svečiai ateitų ir pasiliktų? 

Kaip aplinka gali būti 

pakeista, kad būtų 

patraukli ir komfortabili? 

PABĖGIMAS 

Aktyvus pasinėrimas 

Ką vartotojai turėtų daryti? 

Kaip jie galėtų labiau 

pasinerti į veiklas? Kaip 

juos paskatinti aktyviai 

dalyvauti? 

Aktyvus dalyvavimas

Pasinėrimas 

Pasyvus  

dalyvavimas 

Absorbcija Potyriai 
PRAMOGOS 

Pasyvi absorbcija 
Ką gali gauti mūsų svečias, 

kad sustotų ir pasiliktų? 

Kaip padaryti potyrius 

malonius ir smagius? 
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Potyriai 
PABĖGIMAS 

Aktyvus pasinėrimas 

Ką vartotojai turėtų 

daryti? Kaip jie galėtų 

labiau pasinerti į 

veiklas? Kaip juos 

paskatinti aktyviai 

dalyvauti? 

Potyriai 
ESTETIKA 

Pasyvus pasinėrimas 

Kas padaro taip, kad 

svečiai ateitų ir 

pasiliktų? Kaip aplinka 

gali būti pakeista, kad 

būtų patraukli ir 

komfortabili? 

Verslo modelio schema 

Negalima tiesiogiai perkeltį į meno sektorių 

Pagrindiniai resursai “kaip 

kompetencijos konfiguracija” 

Kokių pagrindinių resursų reikia mūsų vertės pasiūlymui? 

Pagrindinės kompetencijos priklausomai nuo įmonės verslo 

modelio konfiguracijos gali būti sutinkamos žmogiškuose 

resursuose, technlogijose, įrangoje, kanaluose, prekės ženkle. 

Verslo modelio schema 

Negalima tiesiogiai perkeltį į meno sektorių 

Pagrindiniai partneriai “kaip 

kooperacijos ir koordinacijos 

konfiguracija” 

Kas yra pagrindiniai partneriai? 

Bendradarbiavimas yra vienas iš esminių dalių kiekviename verslo 

modelyje. Jis gali būti horizontalus, vertikalus, latentinis (lateral) 


